KKOSSERKE
september – oktober

Een paar praktische mededelingen:
• De activiteiten op de KKOS beginnen om 14u. Soms gaan wij ook op
verplaatsing voor een bepaalde activiteit. Daarom is het belangrijk dat de
leden op tijd komen! Indien leden een kwartier te laat komen, kan gevraagd
worden om terug naar huis te keren, tenzij ouders de leiding op voorhand
verwittigen.
• Leden komen altijd in KKOS-uniform naar de KKOS. Verder is het ook
belangrijk om kleren aan te trekken die vuil mogen worden. Na de KKOS (om
17u30) is er de mogelijkheid om KKOS-hemd, -tshirt en/of
-pull te kopen. Spreek hiervoor de leiding aan.
• Alle coronamaatregelen (mondmasker, bubbelsysteem, week om week,
afstandsregels ...) vallen weg. Als je je veiliger voelt met mondmasker, mag je
dit natuurlijk blijven dragen. Wel vragen we leden die symptomen vertonen
die op Covid-19 kunnen wijzen, om thuis te blijven.
• De leiding van je kind(eren) komt dit jaar, net zoals pre-corona, eens langs bij
jullie thuis om je kind(eren) in te schrijven. Je hoeft dit dus niet zelf te doen.

Hoe gaan we zondag naar de KKOS?
In uniform!!!!
KKOS-t-shirt
€10

KKOS-hemd
€40

KKOS-pull
€35

Op een KKOS-zondag verwachten we dat je om 14u in je uniform klaarstaat voor een namiddag vol
plezier! Een hemd en t-shirt zijn dus verplicht, je kan deze na de KKOS aankopen bij de leiding. Een
pull is optioneel, maar zeker een aanrader voor in de winter
Na de KKOS (om 17u30) is er de mogelijkheid om KKOS-hemd, -tshirt en/of -pull te kopen. Spreek
hiervoor de leiding aan.

Heyhoi liefste leden!
Hier jullie super-enthousiaste
leiding want, ja hoor, wij zijn enorm
gelukkig dat het nieuwe KKOS-jaar
eindelijk begonnen is. Terug een
beetje meer zoals vroeger; samen
komen in de kring, elkaar kunnen
knuffelen en samen spelletjes
spelen. We hebben het gemist,
maar daarom zijn we blijer dan ooit.
We hebben samen fantastische
kampen beleefd deze zomer. De
jongere groepen aan zon en zee, de
oudere in het even zonnige
Tsjechië. Het geluk dat we toen
konden ervaren, valt nog maar eens
af te lezen op onze gezichten op de
groepsfoto’s hiernaast.
Maar nu terug naar het heden…
Vorige zondag hadden we als
activiteit een toffe zoektocht naar
de nieuwe leiding van elke groep. In
dit kkosserke kunnen jullie deze
leidingsverdeling nog eens opnieuw
bekijken.
In oktober en november zijn er een
heleboel KKOS-zondagen, en in
oktober organiseren we, samen
met het buurtcomité van de
Mergelweg, zelfs een
Halloweentocht. De affiche
hiervoor vind je onderaan dit
kkosserke en meer info kan je altijd
vinden op onze Facebook- of
Instagrampagina.
Tot zondag :)
De leiding

Op nog zo’n
toffe KKOSkampen!

En hier is dan de langverwachte nieuwe leidingsverdeling!!

SLOEBERS

SPEELCLUB

Jilke, Liese & Karen

Dimyan & Emelijn

RAKWI

TITO

Hannah, Mila & Janne

TIP 10’S

Charlotte & Luka

Alexandra & Fara

KERELS

Sarah & Robin

Agenda:
10/10

KKOS

17/10

KKOS

22/10

Dag van de Jeugdbeweging
(’s ochtends gratis ontbijt aan de KKOS-lokalen voor leden in uniform)

24/10

KKOS (VRIENDJESDAG)

30/10

HALLOWEENTOCHT

31/10

GEEN KKOS

7/11

KKOS

14/11

GEEN KKOS

21/11

KKOS

28/11

KKOS

Beste griezels
Het favoriete feestje van Heks Hally en haar vrienden komt er weer aan. Het is bijna
Halloween, hoera! De magie van Hally en haar vrienden is echter verdwenen. Zonder
magie, is het niet echt Halloween. Helpen jullie de magie terug te vinden en er een
geweldig feestje van te maken?
We zoeken de magie tijdens een griezeltocht op 30 oktober om 18u27. We
verzamelen aan de peuterspeeltuin aan de Mergelweg. Nadien is iedereen welkom in
de KKOS-lokalen voor een hapje en een drankje. Op de speelzolder kunnen de
kinderen plezier maken tijdens een begeleid halloweenfeestje. Ouders en
sympathisanten kunnen terecht in ’t Kelderken voor een babbel en om eventueel
een dansje te placeren.
Griezelige groetjes
Chiro KKOS en buurtcomité de Krokegemse Mergels

